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PRODUCT MARKETING SPECIALIST 
 

ABB s.r.o, organizační jednotka Elektro-

Praga, je společnost s bohatou historií, 

která se zabývá výrobou domovního 

elektroinstalačního materiálu, zejména 

spínačů, zásuvek a dalšího příslušenství pro 

domovní i průmyslové použití. Naší 

strategií je trvalá orientace na 

uspokojování přání a potřeb zákazníků.  

 

 

 

 
Lokalita: Praha  

Pracovní náplň: 

- Řízení portfolia skupiny výrobků inteligentní 

elektroinstalace od návrhu na jejich zavedení, 

uvedení do prodeje po podporu prodeje  

- Spolupráce na vývoji nových výrobků s globálním 

produktovým managementem 

- Vyhodnocování tržní situace (ceny, konkurence, 

prodej, trendy atd.) s ohledem na koncepci 

svěřeného portfolia 

-  Plánování podpory prodeje pro svěřené 

portfolio 

-  Technická, školicí, konzultační a poradenská 

činnost pro zákazníky ve svěřené oblasti 

- Spolupráce na speciálních projektech 

produktového marketingu nebo marketingové 

komunikace ABB 

 

Požadujeme: 

 

- Zapálení pro inteligentní elektroinstalaci  

- VŠ vzdělání zaměření elektrotechnické 

- Praxi v oboru minimálně 1 rok 

- Pokročilou znalost anglického jazyka  

- Uživatelskou znalost práce na PC (MS Excel, 

Word)  

- Znalost marketingu  

- Orientaci na trhu s inteligentní 

elektroinstalací výhodou  

- Samostatnost, flexibilita, komunikativnost 

 

 

ABB Nabízí: 

- Zázemí expandující firmy se strategií dalšího 

rozšiřování výrobních kapacit, s inovativním 

přístupem a zaměřením na modernizaci provozů 

- Výborný kolektiv, se kterým Vás bude práce bavit  

- Perspektivu stabilního a dlouhodobého 

zaměstnání 

- Široké spektrum firemních benefitů - 5 týdnů 

dovolené, kratší pracovní dobu 7,5 hodiny denně, 

příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní 

připojištění, kafeterie, věrnostní bonusy, atd. 

 

Splňujete-li požadavky a máte zájem zúčastnit se 

výběrového řízení, reagujte a zašlete svůj životopis na 

adresu jiri.pavlinec@cz.abb.com   

 

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB 

dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a 

jejich uchování v personální databázi společnosti ABB 

a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání 

po dobu výběrového řízení, nejdéle však jeden rok od 

jejich zaslání. 

 

ABB je přední světová společnost poskytující 

technologie pro energetiku a automatizaci, které 

umožňují energetickým a průmyslovým podnikům 

zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu 

jejich činnosti na životní prostředí. ABB má kolem 150 

000 zaměstnanců přibližně ve 100 zemích světa. V 

České republice zaměstnává více než 3 300 lidí a působí 

v 8 lokalitách. 
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